
• Sluten hisskorg, med utrymme för personlig anpassning 

• Låg ljudnivå, tack vare inkapslad drivenhet 

• Låga drift- och underhållskostnader

• Få rörliga delar och litet slitage

• Maxlast 630 kg, 5 personer

• Kräver endast 100 mm grop, eller installation på befintligt golv

• Automatiska skjutdörrar

Tel: 0320-135 Tel: 08-7548115 mail: info@ajhiss.se 66 mail: info@glhiss.se 
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NTD A630C är ett utmärkt val för 
installation av hiss i befintliga byggnader 
eller vid nybyggnation. 

NTD A630C är en elegant kabinhiss som passar 
perfekt i kommersiella miljöer eller privata hem. 
Hissen levereras med schakt i lackat stål eller 
glaskassetter varefter installationen sker snabbt 
och lätt. Hissen är utrustad med säkerhetsfunktio-
ner som larmknapp, kommunikation i kabinen och 
ljusridå i dörrkarmen.

NTD A630C 
A630C är estetiskt utformad med skjutdörrar i en 
rad olika färger som passar alla tänkbara 
inredningskrav. Den attraktivt utformade 
kabinhissen får sin varma atmosfär tack vare den 
mjuka LED-belysningen i det frostvita glastaket. Välj 
väggar bestående av stålpaneler i vit RAL 9016, med 
hörnprofiler i aluminium och speglar som omger 
kontrollpanelen som standard. Eller skräddarsy 
kabinhissen efter eget val. Gör hissen till en del av 
din egen färgskala.

SÄKERHETEN PRIORITERAD
NTD hisslösningar är kända för hög tillförlitlighet 
och säkerhet. Nödsänkning i händelse av strömav-
brott är standard och alla gällande säkerhetskrav är 
uppfyllda. Hissarna är utrustade med nödstopp och 
larmsystem. NTD är konstruerad och testad i 
enlighet med EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. Den 
uppfyller även gällande europeiska standar-der. 
Hissen är CE-märkt.

Det exakta håltagnings-
måtten varierar beroende
 på hissens konfiguratio-
nen och platsen för 
installation.
Kontakta 
GL Hiss / AJ Hiss.

Elegant kabinhiss
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Hissens placering  Inomhus

Märklast  630 kg

Märkhastighet (m/s)  Max 0.15

Lyfthöjd  Upp till 13 m

Min topphöjd  2700 mm

Schaktgropsdjup  100 mm

Kabinmått (WxDxH)  1100 x 1400 x 2200 mm

Schaktmått (WxD)  1735 X 1730 mm, ingång samma sida

  1735 X 1920 mm, öppen genomgång

Håltagningsmått (WxD)  1775 X 1810 mm, en ingång

  1775 X 2040 mm, öppen genomgång

Standard schakt ytfinish  Stålpaneler RAL 9016

Standard hisskorg ytfinish  Stålpaneler RAL 9016

Dörrens ytfinish Lackerad i mörkgrå (RAL 7024) 

  eller titan (RAL 7004)

Dörrplacering  Samma sida, genomgång

Dörrar  Tvåbladiga skjutdörrar.

  Ingång på A- eller C-sida. Öppen genomgång

Dagöppning 900 x 2100 mm

Drivsystem  Skruv och mutter

Styrsystem  Microdatorbaserat styrsystem

Matningsspänning  380-400V, 3-fas 50/60Hz, 16 A, 

Motoreffekt  4 KW

Manövrering  Autorun

I överensstämmelse med  MD 2006/42/EC

Tillverkad i  Sverige

TEKNISK INFORMATION

ASEI AS0 AS1

Ett urval av RAL-kulörer

För mer produktfakta samt information 
NTD A630C om produkt och tillvalsutbud, kontakta 

GL Hiss / AJ Hiss. Produktinformationen
är övergripande och vi förbehåller oss 
rätten till ändringar i produktutförande 
och specifikationer. Inga påståenden 
skall tolkas som garantier eller villkor, 
ut- tryckligen eller underförstått, för 
någon produkt, dess lämplighet för olika 
syften eller kvalitet, eller någon ändring.
 
Mindre avvikelser i färgåtergivningen 
kan förekomma. Varumärket NTD ägs 
av NTD Lifts AB.

Skjutdörrar i stål för A630C. 
AS0 Ej glasad som standard. AS1 med glas.  
ASEI Är brandklassade 60 min. Ej glasad.
 



TILLVAL

LÅSSYSTEM

Smartcard på dörrarna X

Skollåssystem på dörrarna X

Kodlås på dörrpanel X

TELEKOMMUNIKATION

Safeline MX/GSM X

ALARM

Allmän alarmfunktion STD

Blixtljus X

SCHAKT OCH HISSKORG

Pulverlackerad kontrollpanel i valfri RAL-kulör X

Pulverlackerad schakt i valfri RAL-kulör X

Fällbart säte X

LED-belysning i hisskorg STD

Förstärkt schaktpanel X

Hissklammer X

Teleskopfäste X

Schakttak X

Schakttak separat för maskinrum X

Varianter av glaspaneler för schakt: X

1) Fume Bronce 1, 2) Fume Bronce 2, 3) Fume Grey 1,

4) Fume Grey 2, 5) Absolute Blanck, 6) Artic Snow,

7) Polar White, 8) Frost Opal, 9) Frost

GOLV

Halkfri gummimatta, mörkgrå STD

Golv utan matta X

Golvplåt X

Stålplåt under plattformen/hisskorgen X

TILLBEHÖR TILLGÄNGLIGT

TILLBEHÖR OCH TILLVAL
I basutförandet uppfyller våra hissar de flesta krav och behov som kan finnas 
på marknaden. Kontrollpanelen är ett exempel där en standardutformning 
i aluminium matchar aluminiumdörrar, men kan lika gärna pulverlackas i 
valfri RAL färg. Hissen kan anpassasefter specifika krav tack vare vårt breda 
sortiment av tillbehör och tillval.
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